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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA1
No dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e oito, às quinze horas, na sala de reuniões da Federação 2
das Indústrias dos Trabalhadores do Estado da Bahia – FIEB, teve início à 3ª Reunião Extraordinária 3
do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM, conduzida pelo conselheiro Juliano Sousa Matos, 4
presidente, representante da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH.  Estiveram 5
presentes os conselheiros: Letícia Nobre, representante da Secretaria de Saúde – SESAB; Laelson 6
Dourado, representante da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração – SICM; Iglesias Cabalero, 7
representante do Instituto de Ação Ambiental da Bahia – IAMBA; Sergio de Almeida Bastos, 8
representante do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – COFIC; Luiz Tarciso Pamponet, 9
representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; Ney Antonio de 10
Souza Silva, representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB; Fernando José de 11
Oliveira, representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia – FETAG;12
João Lopes de Araújo, representante da Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia – AIBA; Ana 13
Maria Lima, representante da Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA; Maria Valéria Gaspar de 14
Queiroz Ferreira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR; Celene Almeida 15
de Brito, representante da entidade Ambientalista Educação e Gestão Ambiental – GRIN9; Débora 16
Fontes P. Cerqueira, representante do Movimento Ambientalista ECOTERRA; Elbamair Conceição 17
Matos, representante da Associação Amigos do Engenho – AAMEN; Marcelo Carvalho de Miranda, 18
representante da Associação Profissional de Engenheiros Florestais do Estado da Bahia APEFEBA; 19
Marina Ferreira, Jader da Silva e Eliuda Soares da Secretaria Executiva do CEPRAM; Elizabete20
Wagner, Ruy Muricy, Teresa Muricy, Lílian Macedo, José Antonio Lacerda, representantes do Centro 21
de Recursos Ambientais – CRA. Constaram em pauta: abertura da sessão; discussão e consolidação 22
do texto da Lei 10.431, 20.12.06, que dispõe sobra a Política de Meio Ambiente e de Proteção à 23
Biodiversidade do Estado da Bahia. O conselheiro Juliano Matos, cumprimentou a todos, agradeceu e 24
parabenizou o esforço dos integrantes do Grupo de Trabalho pelo empenho e como havia quorum25
regimental, a sessão foi aberta; passou a palavra para o conselheiro Sergio Bastos que abriu as 26
discussões apresentando a nova Composição do CEPRAM com propostas da Lei nº 10.431, CRBIO5, 27
FIEB/ABAF e SEMARH. Conselho. Kitty Tavares falou sobre a necessidade de incluir a representação 28
dos Municípios e a sua importância, com objetivo de equilibrar a participação dos diversos 29
segmentos. Os conselheiros Ney Souza sugeriu que fossem mantidos os 21 representantes e o 30
conselheiro Fernando Oliveira sugeriu que alterasse para 27. Foi cedida a palavra a Renato Cunha 31
que teceu sua opinião quanto à proposta de inclusão de assento da representação dos municípios e 32
disse que seria mais viável o seu fortalecimento dentro de uma Comissão tripartite. O conselheiro 33
João Lopes falou do desinteresse do poder público a exemplo de algumas secretarias que compõe 34
este Conselho e achava desnecessária uma maior representatividade. O conselheiro Iglesias Cabalero 35
disse que não existia dentro dos critérios de Categoria Profissional representação suficiente para 36
preencher vagas propostas para assento neste Conselho. Kitty Tavares informou que na próxima 37
reunião ordinária (29), será apresentado o processo de Gestão Ambiental Compartilhada, a finalidade 38
e procedimentos para as atividades a serem desenvolvidas com objetivo de desenhar a política de 39
Conselho municipal. A conselheira Celene Almeida disse que considerava uma atuação difícil para o 40
poder municipal, sem contribuições e que deveria ser criado mecanismos de articulação 41
intermunicipal. O conselheiro Sergio Bastos disse que a representação no Conselho deve ser atuante. 42
O conselheiro Fernando Oliveira disse que estava de acordo com a proposta da Semarh, mas deveria 43
redistribuir o número de representatividade. O conselheiro Ney Antonio de Souza disse que o Estado 44
precisava de investimentos e ressaltou que o assento prioritário deveria ser das Organizações Não-45
Governamentais. Renato Cunha comentou que o Poder Público tivesse assento na Composição sem 46
caracterizar o sistema o qual teria a finalidade regular os impactos que podem causar vinculados ao 47
desenvolvimento. Kitty Tavares após consultar a presidência do Conselho propôs manter a 48
representatividade de 21 membros, sem caracterizar o Poder Público; propôs a retirada à da proposta 49
da Semarh. Após um consenso criou-se mais uma proposta considerada do Conselho e duas 50
propostas foram consideradas para efeito de votação. O conselheiro Fernando Oliveira ressaltou a 51
falta de representatividade da classe dos trabalhadores e propôs reduzir a representação de 52
Cooperativa para que pudesse aumentar vagas para trabalhadores. Foram apresentada 04 propostas:  53
proposta existente da Lei nº 10.431; proposta da CRBIO; proposta da FIEB/ABAF e do GT Semarh, 54
esta última foi retirada, por fim foi apresentada e considerada aprovada a Proposta do Conselho que 55
sugeriu 07 representantes do Poder Público, 05 representantes das Organizações Não Governamental 56
– ONG´S; 01 representante da Categoria Profissional; 01 representante de Populações Tradicionais; 57
03 representantes das Entidades Empresariais; 03 Entidades dos Trabalhadores; 01 representante da 58
Cooperativas Pequeno Médio Produtores. Passou para as considerações dos artigos elencados pelos 59
conselheiros respectivamente que teriam alterações e ajustes da redação do texto. O conselheiro 60
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Marcelo Miranda solicitou juntar os termos dos incisos I e II do artigo 156 referente à supressão. O 61
técnico Ruy Muricy do CRA propôs racionalização do processo de licença que depende de Autorização 62
de supressão tendo em vista os impactos causados que impedem a agilização do processo de 63
concessão da licença. A conselheira Maria Valéria citou o inciso XII do artigo 156, e comentou sobre 64
as atividades desenvolvidas considerando fragmentadas e questionou o CRA quanto  a política 65
adotada para monitoramento da água para se evitar duplicidade de atividades. O conselheiro Iglesias 66
passou a palavra a Sra. Cristina Flora Paranhos que propôs acrescentar nos termos do parágrafo 2º, 67
artigo 15, após interdisciplinares “e/ou transdisciplinares...” A conselheira Maria Valéria fez alterações 68
na compreensão do texto deste parágrafo. O conselheiro Fernando Oliveira citou que no artigo 74 69
acrescentasse a criação de outras categorias de Unidade de Conservação, o assunto deve ser motivo 70
de consulta a PGE para averiguar se é constitucional.  O conselheiro Marcelo Miranda solicitou a 71
retirada do artigo 114, por achar que vai gerar conflitos sociais. Foi colocado em votação e o artigo 72
foi mantido, com recomendações de que o Governo tome medidas efetivas para solucionar os 73
problemas com a atividade de carvoejamento. O conselheiro Fernando Oliveira sugeriu a retirada co 74
artigo 89, por estar contemplado no artigo 92, e foi acatado pelo colegiado com ajustes na redação. A 75
conselheira Maria Valéria solicitou que o texto do artigo 60 fosse mais bem esclarecido e acrescentou 76
o Programa de Educação Ambiental. A conselheira Celene Almeida sugeriu a troca da expressão 77
economia por factibilidade no parágrafo 3º, artigo 41 e foi acatado. Por fim, a matéria foi esgotada 78
para posterior encaminhamentos e envio a Assembléia do novo Projeto de Lei. Como não havia mais 79
nada a ser discutido, a sessão foi encerrada às 19h45. Eu, Eliuda Soares, lavro e assino esta ata com 80
os demais membros representantes. Salvador, 25 de fevereiro de 2008.81
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